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Аннотация. В работе рассматривается влияние глобализационных 

изменений связанных с ускорением темпов социального, технического и 

культурного развития на процессы национальной идентификации личности и 

национальных сообществ, а также трансформация хронотопа национального 

бытия под влиянием этих изменений. 
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 Abstract. In this paper examines the impact of global changes associated with 

the acceleration of the pace of social, technological and cultural development on the 

processes of national identification by personality and national communities, as well 

as the transformation of the national chronotop being influenced by these changes. 
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На протязі другої половини двадцятого століття на політичній мапі світу 

з’явилися нові незалежні держави, котрі мають визначитися зі шляхами 

подальшого розвитку, механізмами та ідеологічними основами розбудови 

суспільств. Їх виникнення пов’язане з руйнацію колоніальних імперій,  яку 

прискорили події Другої світової війни. Хвиля деколонізації прокотилася 



країнами Азії та Африки. Останнє десятиріччя цього кривавого та буремного 

століття ознаменувалося руйнацією біполярної політичної системи і 

залученням до процесів державотворення нових акторів. Держави, що виникли 

на пострадянському просторі, змушені модернізувати та трансформувати власні 

політичні і господарські системи прискореними темпами під фінансовим та 

ідеологічним тиском значно більш розвинених країн Заходу. Суспільні 

перетворення останніх часів в цих країнах пов’язані з необхідністю вибору 

цивілізаційної моделі подальшого розвитку. Перед українським народом також 

гостро постала проблема культурного, політичного та економічного 

самовизначення. 

Актуальність проблеми національної ідентифікації, обумовлена також і 

тим, що, по-перше, нові держави, які виникли на пострадянському просторі і, 

Україна в тому числі, знаходяться на початковому етапі державотворення, по-

друге, розвиток світової господарської системи і домінуючі політичні практики 

вимагають від нових акторів міжнародних відносин чіткого самовизначення 

щодо політичних, економічних та ідеологічних засад розвитку, по-третє, в 

умовах швидких  радикальних суспільних трансформацій руйнується  

традиційна система соціальних ідентифікацій особистості, що  потенційно веде 

до маргіналізації національної ідентичності, котра, в свою чергу, може стати 

причиною психологічного конфлікту і утруднити пристосування людини до 

мінливих соціальних реалій. 

Трансформації, пов’язані з глобалізаційними процесами в економіці, 

вплинули не лише на розвиток світової господарської системи, а і на політичні 

та культурні моделі розвитку народів. Одним з наслідків глобалізації є 

прискорення темпів суспільного розвитку. Світовий розподіл праці призвів до 

збільшення міграційних потоків. Значна частина людства опинилася відірваною 

від власного коріння у новій соціальній і культурній реальності. Отже, 

необхідно віднайти себе за для самоствердження. Саме актуалізована 

національна ідентичність стане запорукою ефективної орієнтації в сучасних 

реаліях мультикультурного світу, допоможе не розгубитися і не загубити один 



одного, не перетворитися на купу атомізованих індивідів, пов’язаних лише 

спільним хронотопом. 

В контексті міркувань про національну ідентичність поняття хронотоп 

використовується для позначення єдності часових та просторових 

характеристик буття етно-національних спільнот. Вживанням цього терміну у 

гуманітарних науках ми завдячуємо відомому культурологу та 

літературознавцю М.М. Бахтіну, котрий визначав його як «...істотний 

взаємозв'язок часових і просторових відносин, художньо освоєних у літературі» 

[2, 234]. 

Будь який різновид ідентичності, зокрема ідентичність національна, 

передбачає наявність локально-темпоральних параметрів, згідно яких вона 

конституюється. Так П. Рікер своєму творі «Сам як Інший» акцентує увагу на 

існуванні двох типів ідентичності – індивідуальної і наративної: «Ідентичність 

у смислі idem сама розгортає ієрархію значень…і її сталість у часі визначає 

найвищий ступінь того, чому чинить опір неподібне, у смислі нестійкого. 

Нашою незмінною тезою буде та, що ідентичність в сенсі ipse не містить у собі 

жодного твердження, яке б стосувалося так званого незмінного ядра особи». І 

далі: «…ідентичність-ipse уводить до гри додаткову діалектику самості й 

тотожності, а саме – діалектика самого (soi) та іншого, ніж сам (l’autre que soi)» 

[6, с. 8-10]. Отже, якщо колективна ідентичність спільноти забезпечується за 

умов відтворення її сутнісних характеристик з часом і є у категоріях П. Рікера 

ідентичністю-idem, яка пов’язана із продукуванням тотожності, котра 

одночасно виступає в якості критерію диференціації від соціального оточення, 

то національна ідентичність людини є ідентичністю-ipse, яка відноситься до її 

самості і разом з іншими ідентичностями становить її індивідуальність.  

Починаючи з робіт Е.Еріксона персональна ідентичність розглядається як 

«як процес організації життєвого досвіду в індивідуальне «Я» [8, с. 8]. Цей 

підхід обумовлює динаміку ідентичності протягом людського життя – і тому, 

вона  не є констатацією раз і на завжди  встановленого факту, а знаходиться в 



стані невпинного становлення, потребує постійного підтвердження і 

потенційно відкрита змінам.  

Таким чином,  можна відмітити, що національна ідентифікація, це 

постійний процес відтворення сутнісних параметрів тотожності-диференціації 

спільноти та індивіда по відношенню до Інших, котрий розгортається на тлі 

певних просторово-часових умов. Адекватна ідентифікація вимагає дотримання 

двох умов: достатньо часу для освоєння моделі ідентифікації та відносної 

стійкості самої моделі. А оскільки сформована в процесі соціалізації, 

національна ідентичність індивіда не є його усталеною родовою 

характеристикою, вона потенційно відкрита трансформаціям.  

Загальновідомим є той факт, що в умовах глобалізації зміни в усіх сферах 

суспільного буття відбуваються надшвидкими темпами. Ще у 70-х роках ХХ 

сторіччя А. Тофлер попереджав про «шок від майбутнього», коли 

швидкоплинність буття досягне критичних параметрів, які перевищать 

здатність людини до ефективного пристосування до змін [7]. 

Досліджуючи деформацію хронотопу в умовах соціального прискорення 

В.Ємелін і А. Тхостов відмічають: «традиційно рятівний якір ідентичності 

виявився втраченим, ставши просто непотрібним в момент тектонічного 

сплеску експансії інформаційних технологій і постмодерністського 

релятивізму, – зачепитися стало нема за що і нема чого. Хронотоп 

інформаційного суспільства зруйнований перевантаженнями технологічного 

прискорення» [4, с. 17]. 

Процеси національної ідентифікації етнічних та національних  спільнот 

відбуваються різними темпами і у різний спосіб. Значний вплив на їх хід 

справляють політичні та економічні фактори, але разом з тим питомою є роль 

соціальних та психологічних чинників. Не можна не погодитися із К. 

Гаджиєвим, котрий зазначає: «очевидно, що національна ідентичність має 

безліч вимірів: просторово-географічне, історичне, традиційне, соціокультурне, 

етно-національне, конфесійне, міфологічне, символічне і т.д. Для правильного 

розуміння природи і призначення ідентичності необхідно мати відповідне 



уявлення про всі ці аспекти і вимірах. Структура ідентичності динамічна і 

змінюється в залежності від того, як зростає або, навпаки, знижується вага тих 

чи інших складових її елементів» [3, с. 5]. 

Усвідомлення людиною національної приналежності є наслідком 

тривалого розвитку суспільної свідомості. Національна приналежність увійшла 

до системи соціальної ідентичності досить пізно, тому що акумулювала в собі 

крім етнічних та культурних, ще і формальні юридичні характеристики. 

Хронологічно і змістовно їй передувала етнічна ідентичність, яка 

встановлювалася на підставі спорідненості і тому мала зрозумілий та, завдяки 

низький територіальній та соціальній мобільності населення, досить певний 

характер. Вона була характерною формою соціальної ідентичності вже в 

палеоліті і виступала, як усвідомлення спорідненості по крові та шлюбу. [5] 

Трансформаційні процеси в традиційних суспільствах відбувалися досі 

повільно, протягом кількох поколінь, що призводило до поступової та 

здебільше  безконфліктної адаптації особистості до змін соціальної структури і 

не викликало гострої кризи соціальної ідентичності індивіда. В домодерний 

період соціальна ідентичність особистості складалась переважно з релігійних, 

станових та територіальних лояльностей. Соціальні системи попередніх часів 

разом з притаманними їм ідентичностями завдяки традиційним механізмам 

трансляції культури зберігали протягом тривалого часу відносну стабільність. 

Констатація відношення людини до певного колективу відігравала 

важливу роль для формування стабільної структури особистості, яка разом з 

тим мала здатність до відповідних ситуації трансформацій. Адекватна 

соціальна і, зокрема, національна ідентифікація є запорукою успішної адаптації 

особистості до кардинальних змін виробничої, демографічної та соціальної 

структури суспільства. Але слід зауважити, що саме під час переходу до нових 

моделей економічного та політичного менеджменту національна ідентифікація, 

як певного індивіда, так і цілих соціальних спільнот відкрита перетворенням та 

впливам зовнішніх ідеологій і культур. Вона опиняється у залежності від 

протиборства групових інтересів і мінливості соціальних взаємозв'язків. 



Стрімкі соціальні і культурні зміни, що відбулися в суспільному житті 

народів у більшій частині світу завдяки розвитку науки, промисловості, засобів 

масової інформації, використанню нових технологій призвели до зламу 

традиційної, усталеної з часом соціальної структури та руйнації звичайних 

ідентичностей. «У світі, де навмисно нестабільні предмети є сирим будівельним 

матеріалом ідентичності людей, яка за визначенням нестабільна, людина 

повинна постійно бути уважною; але перш за все вона повинна охороняти свою 

гнучкість і швидкість реадаптації для швидкого слідування постійно 

змінюючимся  паттернам "зовнішнього" світу»[1, 94].  

Отже, ми майже не встигаємо. Летимо навздогін… Саме тому, пошуки 

особистої і колективної ідентичності мають особливу актуальність для 

українського народу в силу особливостей його історичного розвитку. Доля 

українського народу, чиє трагічне прагнення до власної державності протягом 

століть гальмувалося завдяки багатьом, перш за все зовнішньополітичним 

факторам, коли українські землі було розділено між різними за моделями 

розвитку державами, а українське населення, таким чином, було залучено до 

сфер впливу різних культур, є характерним прикладом того, що пасіонарний 

поштовх націєтворення, завданий європейськими революціями не згас. Навіть 

після здобуття незалежності, що констатує  існування суверенної держави, і 

народу, який є джерелом цього суверенітету, перед Україною  гостро стоїть  

питання  самоідентифікації.  

Подальше існування нашої держави, як рівноправного партнера 

політичних та економічних взаємин з іншими країнами пов’язано з пошуком 

нової ідентичності, тобто  нової ролі в Європі і в світі, який вже вступив у 

стадію постіндустріального розвитку, і де активно протікають процеси 

глобалізації. Але політичні, економічні і культурні виклики сьогодення 

примушують нас замислитися над витоками та природою нашої національної 

ідентичності. 
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